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Titularraren sexua hautatu
I. ERANSKINA
ELKARTEGINTZA SUSTATZEKO ETA EMAKUMEEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOESPARRU GUZTIETAN PARTE HARTZEKO DIRU-LAGUNTZAK, 2013KO EKITALDIA
 DATU PERTSONALAK    
Posta elektronikoa (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Mugikorraren telefono zenbakia (puntu eta koma (;) bitartez bereiziak)
Aukeratu eskabidea nork aurkezten duen
Jakinarazpenetarako erabili nahi den kanala aukeratu
 POSTA-ONDORIOETARAKO (Posta bidezko jakinarazpenetarako soilik) *
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA *
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 JAKINARAZPENA *
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JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOETAKO ABISUA
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Emakundearen logotipoa
Ordezkatzen dudan erakundeak ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko zehapen administratibo edo penalik, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion lege-debekurik, berariazko erreferentzia eginez sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik jarritakoei, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Seigarren Azken Xedapenean xedatutakoarekin bat etorriz.
Ordezkatzen dudan erakundeak egunean dituela indarreko xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, erregelamenduz zehazten den eran.
Egiazkoak direla eskabidean eta erantsitako agirietan jasotako datuak.
Ordezkatzen dudan erakundeak betetzen dituela indarreko araudian laguntza hauen onuradun izateko ezarritako baldintzak.
Titularraren betebehar fiskalen informazioa duen Zerga Administrazioaren Lurraldea / Probintzia *
 
 ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
 JAKINARAZPENAK ETA OHARRAK ZEIN HIZKUNTZATAN JASO NAHI DITUZUN *
Jakinarazpenak jaso nahi dituzun hizkuntza aukeratu
 BESTE DATU INTERESGARRI BATZUK
 DATU PERTSONALEN BABESA
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundeak jakinarazten dizu eman dituzun datuak, eskabidean agertzen direnak, Emakunderen Pertsonen Erregistroa izeneko fitxategian sartu direla, zeina 2003ko uztailaren 1eko Aginduaz arautu baitzen. Fitxategia laguntza-espedienteak kudeatzeko erabiliko da, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari jakinarazi ondoren. Fitxategiak behar adina segurtasun-neurri ditu datuen erabateko segurtasuna bermatzeko. Legezko kasuetan izan ezik, datuok ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko.
 
Datu pertsonalen babesari buruzko arautegiaren arabera, datuak ikusteko, ezabatzeko, zuzentzeko eta haien aurka egiteko eskubideak balia ditzakezu, berariaz onartuta baitago DBLOan. Horretarako, Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundera jo behar duzu (Manuel Iradier, 36, 01005 Vitoria-Gasteiz).
 
Administrazio Publikoak aurkeztu diren datuak erka ditzake eta behar diren egiaztapenak egin ditzake laguntzak zuzen esleitzeko.
Eusko Jaurlaritzaren Erakundearen logotipoa
(Titularraren edo ordezkariaren sinadura) 
 ADOSTASUNAK  
Nortasun-datuak
Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
Hirugarrenaren alta
AGIRIARI BURUZKO ARGIBIDEAK
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 ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA
Eskatzaileak bere izenean jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Titularra" aukeratu behar du eta "DATU PERTSONALAK" atalean Titularrari dagozkion datuak bete. Eskabidea titularrak sinatu behar du.
 
Eskatzaileak beste pertsona baten ordezkari gisa jokatzen badu, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du eta, "DATU PERTSONALAK" atalean, titular bezala, ordezkatzen duen pertsonaren datuak bete behar ditu, eta bere datuak, Ordezkariaren atalean. Eskabidea ordezkariak sinatu behar du.
 
Pertsona juridikoek, beti jarduten dute ordezkari gisa; beraz, "ESKABIDEA AURKEZTEN DUENA" atalean "Ordezkaria" aukeratu behar du, eta "DATU PERTSONALAK" atalean, titular bezala, ordezkatzen duen erakundearen datuak bete behar ditu, eta bere datuak, Ordezkariaren atalean. Eskabidea ordezkariak sinatu behar du.
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Eskatzaileak jakinarazpenak nola jaso nahi dituen aukera dezake: postaz edo bide elektronikoz. 
 
POSTAZ: "POSTA" atalean adierazten den posta-helbidera bidaliko dira jakinarazpenak.
 
BIDE ELEKTRONIKOA: eskatzaileak "Nire gestioak" ataleko jakinarazpen-erretiluan jasotzen ditu jakinarazpenak (www.euskadi.net/nirekudeaketak). "Nire gestioak" atalean sartzeko, beharrezkoa izango da eskatzaileak indarrean dagoen ziurtagiri elektroniko bat izatea (ONA, NANe, Herritar Ziurtagiria, Erakunde Ziurtagiria, FNMT, ...).
 JAKINARAZPENA
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Eskatzaileak jakinarazpen elektronikoak jasotzea erabaki badu, admisnitrazioak posta elektroniko edo mugikor bidezko zerbitzu bat  eskaintzen dio, jakinarazpen bat bidaltzen dion bakoitzean abisatzeko.
 
Nahi adina posta elektroniko edota mugikor zenbaki idatz dezakezu, kasu bietan datu bakoitza puntu eta koma (;) bitartez bereiziz.
 JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOETAKO ABISUA
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